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Den grå klippes hemmelighed Ellen Duurloo Hent PDF Alt må være bedre end den fattigdom og elendighed,
familien Hume lever i i New York, så da Dan Hume en aften tager en fremmed mand ved navn Fergusson med

hjem og fremlægger en plan for fremtiden, spidser resten af familien ører. Fergusson foreslår, at familien
Hume tager med ham og et par andre landmandsfamilier til Sydamerika, hvor den frugtbare jord bare venter
på at blive dyrket og gøre dem rige. Familien kan ikke få sig til at afslå det fristende tilbud, men de aner ikke,

hvilke eventyr der venter dem i Sydamerikas bjerge.

Ellen Duurloos roman "Skatten hæves" fra 1934 er en uafhængig fortsættelse af "Den grå klippes
hemmelighed".

Ellen Duurloo (1888-1960) var en dansk forfatter og journalist, der var mester i at skildre de dårligst stilledes
vilkår på en realistisk og medfølende måde. Under pseudonymerne Grete Lund, Jan Peiter og Margrethe
Skovsted har hun skrevet adskillige ungdomsromaner, hvori hun tegner barske, men relevante billeder af

virkelighedens til tider grusomme verden.
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